
ნატალია მოწონელიძე LL.M, სამართლის დოქტორი 

                                                 

დაბადების ადგილი:  რუმინეთი 

მოქალაქეობა:   საქართველო 

განათლება 

2010-2015                 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი - სამართლის  

                                   დოქტორი  

  

2007-2008                 ბრემენის უნივერსიტეტი (გერმანია) LL.M 

2002-2007       ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი - იურისტის 

                                   კვალიფიკაცია 

                                              

                                              

სამუშაო გამოცდილება  

2018 წლიდან           ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

                                   იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

2017 წელი                 საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 

2016 წლიდან            საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკდემიის ხარისხის   

                                    უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი                             

2016-2018                   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის       იურიდიული  

                                    ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

2009-2016                   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ 

                                    ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

      2009–2015                  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

                                          იურიდიული ფაკულტეტისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის სამართლის მოწვეული 

                                          ლექტორი                                                                                      

      10.2009 –12.2009       გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)–ის ექსპერტი 

      2007                            აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია „თი ემ  სი“ – იურისტი 

                                                                            

პროფესიული პრაქტიკა  

09.2006–  05.2007      ქ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო – სტაჟიორი 

04.2008 – 05.2008      საადვოკატო კომპანია   “Dr. Nietsche & Kroll” (ჰამბურგი, გერმანია) – პრაქტიკანტი                                                 

02.2008 – 03.2008      ბრემენის სააპელაციო სასამართლო, სამოქალაქო საქმეთა პალატა – პრაქტიკანტი 

                                          



           

                                           

დამატებითი კვალიფიკაცია 

2010                            ადვოკატის სასერთიფიკაციო გამოცდა  სამოქალაქო სამართლის  სპეციალიზაციით                                                              

აკადემიური სტიპენდიები 

2017                            მაქს–პლანკის კერძო სამართლის ინტიტუტის სტიპენდიანტი (გერმანია ქ. ჰამბურგი) 

2013                            მაქს–პლანკის კერძო სამართლის ინტიტუტის სტიპენდიანტი (გერმანია ქ. ჰამბურგი)     

2009-2011                  საერთაშორისო მიგრაციისა და განვითარების ცენტრის სტიპენდიატი 

2007 – 2008                გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) 

                                    სტიპენდია, მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად (გერმანია, ქ. ბერემენი)                                                                              

სამეცნიერო სტატიები 

მონოგრაფია - „სუბროგაცია როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების საშუალება“ გამომცემლობა  

„მერიდიანი“, 2016. 

„ფორს–მაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი შედეგები“ საქართველოს, 

გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი – კერძო 

სამართლის მიმოხილვა, 2015, წიგნი 1, N1, გვ. 44–58.   

სუბროგაციის გამიჯვნა რეგრესისა და ცესიისაგან“ - სამართლის ჟურნალი, 2014, N 1, გვ. 158-182. 

„ევროპის კავშირის სასამართლო და კერძო სამართალი” ი. ბაზედოვის სტატიის თანაავტორობით 

შესრულებული  

თარგმანი გერმანულიდან ქართულ ენაზე  პროფ. ბესარიონ ზოიძის 60 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო  

კრებულისათვის“. 2013, გვ. 163-216. 

„თანამედროვე ბიომედიცის როლი სადაზღვევო სამართალში“ – სამართლის ჟურნალი, 2013, N2, გვ. 117-129.  

„ნატურით რესტიტუციის პრინციპი საქართველოსა და გერმანიის სამოქალაქო კოდექსების მიხედვით“ –  

სამართლის ჟურნალი, 2012, N 1, გვ. 124–142. 

 

უცხო ენები 

გერმანული თავისუფლად 

რუსული თავისუფლად 

ინგლისური თავისუფლად 

 

კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევები 

 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Internet. 


